
 
 

PM 
 

Upp Till 13 
 

Datum:  Söndagen den 11 september 
 

Plats:  Stenungsund Arena, 25 meter, 8 banor, el.tidt. 
  Det är nötförbud i hela arenan. 
 

Transport:  Sker på egen hand. Samåk gärna. 
 

Tränare:  Ann Mårdbrink 
  Claire Vilshed 
  Nikolai Koldrup Finstad 
  Andrè Bodin 
  Loke Egnell   

Robin Razhagi 
 

Tävlingstid:  Insimning kl. 08.00 – 08.45 (kom gärna 10 min. innan  
  insimningen) 
  1:a start kl. 09.00 
  Tävlingen är slut ca 13.00 
 

Samling:  Kl. 08.40 samlas alla Göteborgs-simmarna för en genomgång och  
  hejaramsa. Vi samlas där vi sitter på läktaren. Därefter går alla  
  simmare som vill vara med i inmarschen under Invigningen till  
  barnbassängen. 
 

Strykningar: Till respektive tränare senast lördag den 10 september kl. 14.00 – 
därefter stryker tränarna på Tränar-APP:en. 

 

Ledarmöte: Är kl. 07.45 i konferensrummet vid köket på ovanvåningen. 
 Gå en trappa upp vid entrén. Nikolai Kolderup Finstad går på 

Ledarmötet. 
 

Invigning: Inmarch kommer ske innan första passet. Alla simmare som vill 
delta är välkomna. Samlingen är klubbvis innanför barnbassängen 
längst in i simhallen. Senast kl. 08.45.  

 

Tävlingsavgiften: Med tanke på att vi har bytt program för Boka/Betala kommer 
  vi i efterhand att maila Betal-länken för Upp till 13. 
 

Call Room: Alla simmare skall samlas i Call Room med början i 
rehabbassängen och bakom startpallarna. 

 



Parkering: Parkeringen är gratis. 
 

Matsäck: Alltid bra att ha med sig någonting att äta och dricka. 
 

Funktionärer: OBS! S77 Stenungsund tar tacksamt emot funktionärer från oss 
 eftersom det är Göteborg Sims tävling, och S77 har vänligheten 
 att hjälpa oss i år med tanke på att 25-meters bassängen på 

Valhallabadet är stängd. 
 S77 är tacksamma att få svar så fort som möjligt till 

tavling@s77.se och då skall ni ange om du är utbildad Steg 1 eller 
Steg 2. 

 Funktionärssamling sker 45 minuter före utsatt starttid i 
konferensrummet vidköket på ovanvåningen. Gå en trappa upp 
vid entrén. 

 

Lagkapper:  När ni kommer till simhallen skall ni fråga er tränare om ni skall  
  simma i något lag. 
  Laguppställning skall göras via Tränar-APP:en senast 1 timma 
  innan tävlingsstart.  
 

Omklädning: Skåpen kommer ej gå att låsa, och inga band/nycklar kommer att 
delas ut. Därför rekommenderar vi att ni kommer så ombyta som 
möjligt.  

 

Priser: I åldersklasserna 12 år och yngre upprättas ingen rangordnad 
resultatlista utan sorteras i bokstavsordning. 

 Alla simmare som deltager får en plakett.  
 Ann Mårdbrink ansvarar för detta. 
 

Parkering: Parkeringen är gratis. 
 

Övrigt:  -     Det är bra att ha med sig två par glasögon och två badmössor  
        om i fall att ett par skulle gå sönder. 
 

- Viktigt att ni har vattenflaska med er. 
 

      LYCKA TILL! 
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